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‘Met de Your Luxury Giftcard gaan we een hoger segment 
bedienen. Vanuit ons netwerk kwam de vraag om in het 
luxe segment met een cadeaukaart te komen. Omdat wij 
ons al in de zakelijke markt bevinden, denken we dat deze 
kaart daar goed bij aansluit. Bij de Your Luxury Giftcard 
krijgen wij andere acceptanten dan bij onze bestaande 
YourGift cadeaukaart. Bij onze nieuwe cadeaukaart 
kijken we naar acceptanten die bij het luxere segment 
passen. Dit is allemaal nog in ontwikkeling, maar het plat-
form is klaar. Vervolgens worden de kaarten gedrukt en 
als dat allemaal geregeld is, sluiten we acceptanten aan,’ 
 aldus Van Dooijeweerd. ‘De Your Luxury Giftcard krijgt  
dezelfde kenmerken als de YourGift cadeaukaart. Dat wil  
zeggen de kaart het keurmerk Cadeaukaarten heeft en  
100% saldogarantie door het EGI-waarborg (Elektronische  
Geldinstelling en staat onder toezicht van De Neder- 
landsche Bank) Ook heeft de kaart een onbeperkte 
geldigheidsduur van ruim 4 jaar.’

Wat voor klanten de Your Luxury Giftard zullen gebruiken, 
vindt Van Dooijeweerd lastig te zeggen, maar ze bevinden 
zich wel in de zakelijke markt. ‘Met cadeaukaarten heb je 
sowieso zeer beperkt vaste klanten. Het ene jaar willen 
ze een cadeaukaart weggeven en het volgende jaar gaan 
ze voor een cadeaupakket. Soms worden die twee  
producten samengevoegd. De verkopers van relatie- 
geschenken krijgen van klanten weleens de vraag of er  
een cadeaukaart bij kan, en dan komen ze vaak bij ons  
om die cadeaukaarten af te nemen en deze toe te  
voegen aan een product.’

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
Voor YourGift Cards is het maken van maatschappelijke 
impact erg belangrijk. ‘We geven bijvoorbeeld geen 
korting op de cadeaukaarten, maar wel een bonus van 
drie procent. Die bonus gaat dan naar een goed doel of 
een maatschappelijke instelling. Dat kan een muziek- 
vereniging of een school zijn, maar het kan ook een goed  

doel zijn zoals War Child. De ontvanger van een cadeau- 
kaart kan er ook voor kiezen om deze, of een deel van het 
saldo, te doneren,’ vertelt Van Dooijeweerd. 
Andere goede doelen waarmee YourGift samenwerkt zijn 
onder andere het Rode Kruis, het Longfonds, Stichting 
Vrienden Spaarne Gasthuis en de Prinses Máxima 
Centrum Foundation. 

‘Vanuit het moederbedrijf van YourGift Cards, Paerel 
Investment, doen we al veel met maatschappelijke 
impact. Zo investeren we in de gezondheidszorg en  
participeren in investeringsfondsen die in Afrikaanse  
bedrijven participeren. We kijken altijd naar Wat maakt 
de wereld weer een stukje beter? ’Het streven naar maat-
schappelijke impact is uniek op de cadeaukaartenmarkt, 
volgens van Dooijeweerd gebeurt dit niet tot nauwelijks.

‘Wij zoeken onze klanten hierdoor net op een andere 
manier op, en betrekken ze bij maatschappelijke doelen.’
‘Onze klanten zijn vaak grote bedrijven, (gemeentelijke) 
instellingen en de Rijksoverheid. We zoeken namelijk naar 
volume. We werken inmiddels met een vijftal ministeries 
en onderliggende departementen. Dankzij een aanbe-
steding mogen we vier jaar lang cadeaukaarten leveren. 
Ook daar is die maatschappelijke impact een belangrijk 
element. Dat is voor ons een bewijs dat het werkt.’ 
  

Op zoek naar een passend cadeau voor een verjaardag, bedankje, eindejaarsgeschenk of andere 
gelegenheden? YourGift Cards is dé cadeaukaart die je nooit meer vergeet voor met name de 

zakelijke markt. We hebben een YourGift cadeaukaart die breed besteedbaar is, zowel bij winkels 
als bij webshops, maar de kaart is ook in te wisselen voor een andere cadeaukaart of te doneren 

aan goede doelen,’ vertelt Toon van Dooijeweerd, directeur van YourGift Cards. Naast de YourGift 
cadeaukaart, komt het bedrijf in oktober met een Your Luxury Giftcard. 
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